
 

 

 
 

BU DÖKÜMANDA YER ALAN TÜM BİLGİLER ÖRNEK NİTELİĞİNDEDİR. 
 

RESMİ ve GÜNCEL GEÇERLİLİĞİ YOKTUR. 
 
 
 
 

Kobi Vadisi internet portalı tarafından bayilik vermek ve bayilik almak isteyen 
girişimci / yatırımcılar için örnek oluşturmak adına paylaşılmıştır. 

 
Oluşabilecek hukuki durumlarda, Kobi Vadisi internet portalı hiçbir 

sorumluluğu kabul etmez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.kobivadisi.com/


 

 

XXX (bayiliği veren firma) ŞİRKETİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 
  
  

Madde  1— 

TARAFLAR      : 

  
    Bu sözleşmenin tarafları: 
  
a) XXX 

  
    Bu sözleşmede kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır. 
    Ticari Merkezi   : XXX 

    Ticaret Sicil No  : XXX                                         
    Vergi Dairesi      : XXX 

    Vergi Hesap No : XXX 
  
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

  
     Bu sözleşmede kısaca “BAYİ” olarak anılacaktır. 
      
Ticari Merkezi    : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

      
Ticaret Sicil No  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

     
Vergi Dairesi      :  ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

      
Vergi Hesap No : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Taraflar işletmeleri ile ilgili yukarıda yazılı bilgilerde vaki olacak değişiklikleri birbirlerine 
bildirecektir. 
  
Adres değişikliklerinin yazılı olarak bildirilmemesi halinde, eski adrese yapılacak tebligat 
geçerli olacaktır.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Madde 2 — 

SÖZLEŞMENİN KONUSU : 

  
ŞİRKET tarafından tedarik edilen, üretilen veya ithal edilen XXX ürünlerini,  
BAYİ tarafından uygulanması ve satışı bu sözleşmenin konusunu teşkil eder. 

  
ŞİRKET, bu sözleşme ile BAYİ’ye bahsi geçen ürünlerde BAYİ olma hakkını vermiş olup, 
bu hak ŞİRKET’in onayı olmaksızın diğer bir firmaya devir ve ihale edilemez. 
  
BAYİ, bu sözleşmeye göre yalnızca bahsi geçen ürünlerde ve yalnızca kendi nam ve 
hesabına, her türlü mali sorumluluğu kendisine ait olmak üzere XXX uygulamasına ve 
satışına yetkili olup, ŞİRKET adına herhangi bir taahhüde girmek yetkisine sahip değildir. 

  
BAYİ’ye mal sevkiyatı, ŞİRKET tarafından KARGO/AMBAR veya YERİNDE TESLİM suretiyle 
yapılacak olup Türk Lirası cinsinden hazırlanan fatura, ŞİRKET tarafından yazılı yada 
internet ile yayınlanmış son dönem liste fiyatları üzerinden, yine ŞİRKET tarafından yazı ile 
bildirilen ödeme şekline göre doğrudan kesilecektir. 

  
BAYİ, ŞİRKET’in muvafakatı olmaksızın XXX isimlerini, adresini ve amblemlerini kullanamaz 
ve TÜRKİYE haricinde diğer bir ülkeye direkt veya dolaylı olarak mal satamaz. 
  
Madde 3— 

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ : 
  

ŞİRKET, BAYİ’ye ; 
  
a)      Fiyat listesinde yer alan bütün ürünleri (tedarikçiye bağlı olarak) eksiksiz ve 

zamanında sunmayı, 
  
b)     Yurtiçi, xxx piyasasının gerektirdiği ölçülere göre geniş bir ürün yelpazesi sunmayı 

ve bunu ihtiyaç durumunda imkanlarına göre  genişletmeyi, 
  
c)      Hizmetlerin, piyasada satılmalarını kolaylaştıracak şartları oluşturmayı, 

  
d)     Yeni gelişme konuları ortaya çıkması durumunda BAYİ ile gerekli teknik işbirliğini 

bir ekip çalışması içinde gerçekleştirmeyi , 
  

          bu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAYİ, ŞİRKET’e ; 
  

a)      Hizmetlerin satışı ile ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve satışların teşviki  
konusunda elinden gelen gayreti göstermeyi, 

  
b)     Hizmetleri satarken ŞİRKET’in tüm sözleşme esaslarına uymayı ve markayı en iyi 

seviyede tutmak için tüm çaba ve gayreti,     
  
           bu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder. 
  
Madde 4 — 

TESLİM / SORUMLULUK : 

  
Ürünlerin BAYİ adresine ulaştırılması ŞİRKET’e aittir. Bu sevkiyat ŞİRKET’in kendi  aracı ile 
olabileceği gibi bir kargo firması aracılığıyla’da yapılabilir. Nakliye masrafları alıcıya aittir. 

  
Malın satıcıdan taşımacıya teslimi ile malın mülkiyeti ve her türlü sorumluluk  BAYİ’ye 
geçer, sevkiyat esnasında oluşacak hasarın sorumluluğu da BAYİ veya KARGO’ya ait olur. 
  
Madde 5 — 

ÖDEME VADELERİ : 
  

a)      VADELİ faturaların ödeme vadesi en fazla 1 (bir) aydır. 
Örnek; Ocak ayının herhangi bir tarihinde sipariş verilen ürün faturasının en geç bir 
sonraki ayın aynı tarihe kadar kesilen fatura tutarını ödemesi zorunludur. 
      

b)      Ödemelerde senet kabul edilmez. Nakit, Çek veya Kredi kartı ile ödeme alınır.  
c)     Bu maddenin kuralları günün şartlarına göre Şirket tarafından değiştirilebilir. 

  
Madde 6 — 

VADELİ  ve NAKİT  ÖDEMELER :  

    
a. Vadeli ve Nakit hesap  ödemeleri , her Ay’ın 1-30’u arasındaki dönemi kapsamaktadır. 

  
b. Aylık dönemler halinde yapılan Vadeli ve Nakit hesap ödemeleri, ait olduğu ayın son günü 

borç sahiplerine çizelge ve dönem ekstresi (isteğe bağlı) ile birlikte bildirilir. 
  
c. Hesap kapatmalar, dönemi takip eden ayın en geç (10)’unda son bulur ve mal sevkiyatı  

              (bakiyesi olanlara) aynı günden itibaren durdurulur. 
  

d. Vadeli  ve Nakit borçlar için valör hesabı yapılarak ödeme yapılabilir. Ancak ortalama 
yapılırken “bildirilen gün”ün 30 gün ilerisi ve 30 gün gerisi arasında kalmaya özen 
gösterilmelidir. 

       e.   Bu maddenin kuralları günün şartlarına göre Şirket Yönetimi  tarafından 
değiştirilebilir. 
  
 



 

 

Madde 7— 

KARŞILIKSIZ ÇEK ÖDEMELERİ : 
  

a. Karşılıksız çeklerin geri ödemesi (5) iş günü toleranslıdır. Vadesinde ödenmeyen çeklere  
(bildirilen günden itibaren) aylık %3 gecikme bedeli  tahakkuk ettirilir , çıkan rakam aynı  
Ay’ın nakit hesabına dahil edilir. 

  
Madde 8 — 

VADE FARKI UYGULAMASI : 
  

a. Vadeli hesaplara karşılık yapılacak uzun ödemelere aylık % 3 gecikme bedeli ilave edilir. 
  

b. Vade farkı uygulaması, çıkan  farkların tahsil edilmesi anlayışına göre değil, telafi 
edilmesi  esasına uygun olarak takip edilecektir. Bu sebepten BAYİ’lere, çıkan gecikme 
bedellerinin  sıfırlanması hususunda kolaylık olması  amacıyla, yılın herhangi bir 
döneminde telafi etme serbestliğini FİRMA sağlayacaktır. 
  

c. Çıkan vade farkları telafi edileceği zamana kadar ana para ile birlikte ödenecek ve 
hesapta bakiye bırakılmayacaktır. 

  
d. “Gecikme bedellerini telafi” amacıyla yapılan erken ödemeler dışındaki tahsilata alacak 

dekontu çıkarılmaz. 
  

e. Uzun ödemelere tahakkuk ettirilecek fiyat farkı dekontunun ödeme vadesi , yapılan 
ödemenin vadesiyle aynıdır. 

  
f. Vadeli hesapların ay sonunda nakite çevrilme talebi, şirketin kullanabilme durumuna 

bağlı olarak kabul  yada red edilir. 
  
Madde 9— 

KAMPANYALAR  : 
  

a.       Yıl içinde, piyasa şartlarının durumuna göre, özel fiyatlı yada özel ödeme vadeli 
değişik mallarda, BAYİ’lerin istifadesine uygun olacak şekilde KAMPANYALAR 
düzenlenecektir. 
  

Madde 10 — 

HİZMET GARANTİ ŞARTLARI : 
  

a.  XXX tarafından verilen garanti hususlarına BAYİ riayet etmek zorundadır. Edilmediği 
takdirde Taraflar arasında görüşülmeksizin anlaşman fesh ile sonuçlanacaktır. 
 
b. Garanti ancak XXX ürünleri ve XXX tarafından temin edilen yardımcı ürünler kullanılarak 

garanti verilecektir. 
c. Müşteriye verilecek olan garanti ancak XXX portalı sistemine kaydedilip, sisteme kayıt 

edildikten sonra verilecek olan bilgisayar çıktısı ile müşteriye teslim edilecektir. 



 

 

d. İş bu garanti kapsamında değişebilecek hizmetlerin maliyet yükümlülüğü sadece BAYİ’ye 
aittir.                                                             

e. BAYİ tarafından müşteri xxx yapılan uygulama esnasında oluşabilecek tüm hasarlar BAYİ 
sorumluluğu altındadır ve XXX tarafından hiçbir hak talep edilemez. 

f. Garanti vermeye yetkili olan BAYİ ancak XXX tarafından eğitimi tamamlanmış personel 
olması zorunludur. 

 
Madde 11 — 

FİYAT LİSTESİ : 
  

a)      ŞİRKET, ürünlerin fiyatlarını gösterir bir liste hazırlayacak ve bunun üzerinde 
yürürlüğe giriş tarihini belirtecektir. Ekonomik şartlara ve piyasa ihtiyaçlarına göre 
ŞİRKET, fiyat listesinde yeni düzenlemeler yapmakta serbesttir. 

  
b)     BAYİ tarafından talep edilebilecek, fakat listede olmayan özel ürünler ayrıca teklif 

verilerek fiyatlandırmaya tabi olacaktır. 
  

c)      Mallar için ödenmesi gereken fiyatlar, Satıcının sevkiyat tarihi itibariyle geçerli  olan 
fiyatlar olacaktır. Fiyatlara ödenmesi gereken herhangi işlem veya gönderim 
masrafı veya vergiler (kdv) dahil değildir. 
  

Madde 12 — 

İSKONTO ORANLARI : 
  
    Liste fiyatları üzerinden BAYİ’ye yapılacak indirimler ; 
                        
                       vadeli alışlar için ;  %  (……..)                         
                       peşin  alışlar  için ; %  (……...) + (………) olacaktır. 
  
Madde 13 — 

İADELER : 
  

 BAYİ, satın almış olduğu ürünleri teknik bir sorun olmadığı sürece herhangi bir sebep 
(elde kalma, stok fazlası, yanlış sipariş v.s.) ileri sürerek iade edemez. Ürün üzerinde 
görülebilecek teknik problem ve eksiklikler ÜRETİCİ tarafından giderildikten sonra 
ürünler tekrar BAYİ’ye sevk edilir veya ŞİRKET uygun gördükten sonra değişimi 
beklemeksizin yapılacaktır.  

  
Madde 14 — 

TEMİNAT  : 
  
         ŞİRKET gerekli gördüğü hallerde BAYİ’den TEMİNAT isteme hakkına sahiptir. Talep 
edilecek          
          “Teminat Tutarı” şirket Yönetim Kurulunun takdiri ile tespit edilir. 
  
 
 



 

 

Madde 15 — 

CENTİLMENLİK TAAHHÜTÜ : 
  

a)      ŞİRKET, bağlayıcı olmamakla birlikte, bayi sayısını sınırlı tutma ve satışlarını bu  
bayiler üzerinden yapma düşüncesini ve bayilik için yeni bir talep ortaya çıktığında 
konuyu o anda sözleşme imzalamış olduğu diğer bayilerin görüşünü de alarak 
karara bağlamayı “niyet” olarak açıkça ifade eder. 

                   
b)     BAYİ, sözleşme kapsamındaki ürünlerden, rakip firmaların muadil (eş değer) ürün 

ve markaları satmama konusundaki iyi niyetini ŞİRKET’e ifade etmiştir. Bu konuda 
“Bayi Kontrol ve Denetleme” sorumluluğu  ŞİRKET’e aittir. 

  
Madde 16 — 

İNFİSAH HALLERİ(*) : 
  

Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda iş bu sözleşme 
kendiliğinden fesh olur. 

       
  a)  ŞİRKET fiyat listesinde bulunan ürünleri tedarik gücünü kaybederse, 

  
  b)  BAYİ hakkında iflas takibi yapılırsa veya Bayi kendi kendinin iflasını isterse veya      

               konkordato talep ederse , 
  

c)       BAYİ ticari faaliyetlerini tatil ederse veya borçlarını ödemekte acze düşer ve 
hakkında haciz işlemi uygulanırsa, 

  
d)      BAYİ, vefat ederse veya şirket olduğu takdirde infisah ederse, 

  
e)      BAYİ, konkordato veya iflas talep ederse veya hakkında iflas istenirse veya haciz 

işlemi uygulanırsa, 
  

f)       BAYİ, ŞİRKET’in takdirine göre, fiilen sözleşmeyi devam ettiremeyecek duruma 
gelirse, 

  
g)      Bu sözleşmede tayin edilen müddetin tarafların karşılıklı mutabakatıyla 

uzatılmaması halinde, 
  
(*) İnfisah: Hükümsüz kalma, fesholma, bozulma. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Madde 17 — 

SÖZLEŞMENİN FESHİ VEYA İNFİSAH HALLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER : 
  
Süreden önce fesih veya infisah halleri dolayısı ile bu sözleşmenin yürürlükten kalkması 
hallerinde, ayrıca bir hüküm istihsal (hasıl etmek, üretmek)ine gerek kalmaksızın, 
ŞİRKET’in talebinde, BAYİ ; 
  
a)      Varsa ŞİRKET’e olan hesap bakiyesini nakden kapatmayı, 
  
b)     Mallardan satılmamış olup da, elinde bulunanları, ŞİRKET’e iade etmeyi, 

  
c)      Bunların yerine gelmemesi durumumda ŞİRKET, tek taraflı olarak, teminata rücu 

eder ve teminat irat kaydedilir. 
 
Madde 18 — 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : 
  
İş bu sözleşme taraflarca imzalanması ile yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren imzalandığı takvim yılının sonuna kadar geçerlidir. 
Taraflar müddetin bitiminden bir ay evvel yazılı olarak feshi ihbarda bulunmadıkları 
takdirde iş bu sözleşme, birer yıllık süreler için kendiliğinden uzamış olur. 

 
Madde 19 — 

ÖZEL ŞARTNAME 
 
İş bu sözleşme bayinin işletmesinde taşımış olduğu "XXX" isim haklarını taşımaya devam 
edebilmesi maksadıyla hazırlanmıştır. 
 

1- Bayi yıl bazında XXX'den toplamda KDV dahil olmak üzere minimum XXX TL ürün, hizmet, 

eğitim vb. içerikler satın alması gerekmektedir. 
 

2-Bayi XXX ismini ve isim haklarını ancak ve sadece kendi işletmelerinde kullanmayla 
yetkilidir. 

 

3-Bayi XXX'e ait olan logo, isim hakkı, görsel, tabela, web sitesi, broşür vb. metaryellerde 

ancak XXX’in uygun gördüğü reklam içeriklerini kullanmayla mesuldür. 

 

4-Bayide oluşabilecek herhangi bir kaza, hasar vb. bir durumda XXX'in konuyla herhangi bir 

alakası olmayacak ve markanın kötüye gidişini engellemek için en kısa sürede gerekli işlemi 
yapacaktır. 
 

5-Bayi hiçbir şekilde XXX’den almış olduğu ürünleri piyasaya satamaz, sattığı takdirde tespiti 
durumunda tüm cezai durumu kabullenmiş olur. 
 

6-Bayi hiçbir şekilde XXX’nin yazılı izni olmadan kampanya, fırsat, reklam vb. bir çalışma 
oluşturamaz. 
 



 

 

 

 
 
Madde 20 — 
SÖZLEŞMENİN  EKLERİ : 

  
a.      Bayi vergi levhası, 

         b.   Yetkili kişi T.C. Kimlik belgesi, 
c.    Bilgi güncelleme formu, 
d.    Teminat senedi 

  
Madde 21 — 

İHTİLAF : 

  
Taraflar arasında çıkabilecek ihtilaflarda XXX mahkemeleri yetkilidir. 
  
  

  
İŞ BU SÖZLEŞME  8 SAYFA  21 MADDEDEN İBARET OLUP , TARAFLAR ARASINDA   ……..../……….../………… TARİHİNDE 
TANZİM EDİLMİŞ VE MÜŞTEREKEN İMZALANMIŞTIR. 

  
  
  

                          ŞİRKET                                                                                                                       BAYİ                      


